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AZ  idő  szép  volt.  Egy  tavaszi  öltözékben  sétálgattam  az  utcán.  Nagyon  erős  volt  a  napfény,  sütötte  az  arcomat.  A
napszemüvegemen át is éreztem, hogy vakitó a fény. Szabadnapos voltam. Tavasz volt, a fák virágoztak, színpompában úszott az utca,
amin lépkedtem. Jól kiöltöztem, mivel nagyon jó hangulatban keltem fel reggel. Piros cipellő, piros nadrág, hozzá pedig egy muszlin
piros felsőt vettem magamra, mivel nem régen találtam ezt piros blúzt az egyik üzletben. Úgy éreztem, ez ma az én napom, és így kell
felöltöznöm. Készitettem egy fotót, mielőtt kiléptem az utcára. Fotót mindig kell készíteni magunkról, ez a mai világban már alap
követelmény lett. Nem volt szokásom lemaradni,mindig nagyra értékeltem a virtuális kultúrát, így csatlakoztam ehhez a felépített
világhoz. Mindig követtem az eseményeket, nem tartottam magam olyan valakinek, aki nem értékeli a technika vívmányait. Mondjuk
úgy, a munkám, amivel foglalkoztam nem volt kirívó a mai világban, viszont nekem eleget nyújtott, hogy egyedül is jól érezzem
magamat benne. El voltam a világban egyedül is, sőőt, nem is akartam magamat átlagos helyzetekbe tenni. Egyedül éltem egy kertes
házban, vidéken, és nagyon jól kialakitottam az életstilusomat, nem sok embert ismertem, viszont sokat dolgoztam, pénzem volt elég,
és azt csináltam, ami jól esett. A mai napomat is előre kidolgoztam, mivel ritkán volt szabad napom, amikor pedig időm engedte, nagy
részét üzletekben töltöttem. Vásárolgattam, postára jártam, és rendeztem az életemben felgyülemlett, tenni valókat. Imádtam ezt az
életformát. Mindent kialakítottam, ami nekem kellett. Úgy terveztem, a mai napon kimozdulok, eszem egy finom süteményt valahol,
veszek valamit megint csak, az estémet lezárom egy édes kis uszodai semmitevéssel.  Szerettem úszkálni,  szaunázni, jakuzzizni.
Figyeltem a lelkem épségére. El is indultam, a terveim szerint. Kinéztem magamnak egy fekete kis ruhácskát még, a legutóbbi
körutam alkalmával, most úgy éreztem eljött az ideje, hogy megvegyem.

Ahogy sétálgattam az üzletek között, elkezdtek kavarogni a gondolataim a ruha körül. Nem érdekeltek az emberek az utcán, ahogy
szembe jöttek velem. Mindig mindenkire figyelni, nem szerettem. Viszont a ruhát nagyon láttam már magamon. Az anyaga volt, ami
megfogott, ebben a kis műalkotásban. A finom selyem, és a pliszé nálam mindig nyertes párost alkottak. Az egyik kirakatban vettem
észre a ruha költeményt az egyik sétám alkalmával. Láttam magamat benne, mintha egy hétköznapi dáma lépkedne az utcán, a felső
része fekete selyem az ujja pedig, muszlin pliszé, a dereka pedig selyem alsó szoknya,h pliszé szoknya rávarrással. A nyak részére
pedig diszitésként fekete gyöngyök voltak végig varrva. Ehhez képzeltem egy fekete harisnyát és egy finom cipellőt, utcai viseletnek
szántam, mivel kényes ízlésem volt. Nem szerettem kilépni úgy az utcára, hogy nem vagyok egy rejtett szépség. Mindig úgy éreztem,
az öltözködés az, amiben élvezkedhet egy, nö. Nem az volt számomra a fontos, hogy a férfiak megbámuljanak, hanem, hogy az, amit
viselek, élveztet, nyújtson. Szerettem a finom kelméket, hordani, ápolni, kényeztetni magamat velük. Amikor megláttam ezt a ruhát,
rögtön tudtam, hogy az enyém lesz, mar csak idő kérdése, mindenem meg volt már hozzá, pont ő hiányzott nekem. Így elmélkedtem,
és hagytam, hogy az érzéseim elérjék azt a várakozást, amikor magamhoz veszem a finom kis ékszer darabját, az üzletnek. Idöközben
elértem az üzletet, ahol megláttam a ruhát. Beléptem az üzletbe. Nem néztem senkire, csak köszöntem az eladónak, és máris mentem
a kirakathoz, ahol volt az elérni kivánt ruhadarab. Nem lebegett semmi más a szemem előtt. Attól remegtem, hogy valaki másnak is
kellett már ez a gyönyörű darab, nagyon kivántam ezt a ruhát. Meg is lepődtem magamon, milyen érzeseket tud belőlem kiváltani,
mások munkája. Imádtam magam ezért. És ott volt, még mindig. Ott lógott magára hagyatva, a kirakatban . Nem láttam semmit csak
őt. Már nyúltam is feléje, mikor egy hangot hallottam valahonnan.

- Asszonyom.

Megzavarodtam. Mi ez, hirtelen nem tudtam mi zavar. Megint jött a hang, amit már felismertem, egy mondat volt.

- Asszonyom.

Ez már erősebben hangzott a fülembe, ezt tisztán éreztem, kezdtem mérges lenni, a ruhára néztem, még mindig ott várta, hogy
hozzá érjek. A kezem öntudatlanul is a ruha felé nyúlt, amikor megint jött a hangsor.

- Kérem, asszonyom.

- Mi van már?- mordultam fel szemem nem levéve a kivánt ruhadarabról.

- Segíthetek valamiben?- szólt hozzám egy, nő.

- Kicsoda maga?- kérdeztem, szinte önkivületben, mivel kivántam az érintését annak az anyagnak, már nagyon vágytam rá. Ekkor
megérkezett a nem kivánt válasz.

- Az eladó vagyok asszonyom. Segíthetek valamiben? Engedje meg, hogy segítsek, mivel üzletünk politikája, hogy a vevők nem
érhetnek addig a kivánt ruhadarabhoz, amíg az eladó segítséget igénybe nem vették.



- Micsoda?- tettem fel hangosabban, mint kellett volna, a kérdést, mert az eladó egy lépessel hátrább lépett. Nem nagyon tudtam
koncentrálni a ruhára és ez felidegesített. Mérgesen nézhettem ki, mert az eladó még egy lépést hátrált. De válaszolt a feltett
kérdésemre.

- Igen, asszonyom az üzletünk politikája az, hogy csak az eladó érhet a ruhákhoz egészen addig, amíg a termék be nincsen
csomagolva, és a kedves vevő ki nem fizette.

-Tehát, nem foghatom meg, és nem próbálhatom fel?- Kérdeztem felocsudva. Belül éreztem, hogy kezdek beleőrülni az érzésbe,
hogy nem érinthetem meg a kivánt ruhámat. Lehet, hogy ez bizonyos perverzio? Megint kavarogtak bennem a gondolatok, hiszen
kibírhatnám, hogy nem érek hozzá, de mégis meg akarom érinteni. Ám felcsillant bennem a halovány remény, hogy megérinthetem
mégiscsak, igyhát feltettem a kérdést, ami éppen az eszembe jutott.

- És mi van abban az esetben, ha fel szeretném próbálni?-kérdeztem.

-Nos, cégünk erre is nyújt szolgáltatást, külön öltöztetö hölgy személyében, aki segíti önnek a méltányos kiválasztást, de csak több
ruhadarab esetében, amennyiben egyetlen egy ruhadarabot szeretne választani üzletünkből, abban az esetben kérem, adja meg a
méreteit, és máris kihozzuk önnek originált állapotban.

És ekkor leesett az állam, amint ezeket a mondatokat meghallottam. Nem hittem a fülemnek, hogy origináltan? És még személyes
ölöztető nőm is lehetne? Körbe néztem, hogy hova jöttem be, teljesen hétköznapi üzlet volt, semmi olyasmi nem volt látható, ami arra
adott volna indíttatást, hogy luxus üzletben vagyok, bár ez hozzám nem is lett volna méltó, büszkeség öntött el, hogy ilyen üzletben
lehetek vevő. Ekkor még pár mondattal az eladó-hölgy elvarázsolt.

-Attól pedig ne tartson, kérem, hogy valamilyen fertözést kap az öltöztetés folyamán, mivel alkalmazottunk szigorúan csakis,
kesztyűben érintheti meg a ruhadarabokat, és természetesen önt. Ez kérem nálunk alap követelmény. Remélem elégedett lesz a mi
cégünk politikájával, szolgáltatásával.

Ekkor  már  teljesen  kivirultam,  de  csakis  ennyit  bírtam az  élvezettől  kinyögni,  mert  még  mindig  nem érinthettem meg  a
kiválasztottamat, hogy:

- Természetesen. Mondom a méretemet, harminchatos, azért megmutathatom, hogy melyik ruhát kérem?- kérdeztem meghatottan.

- Igen, előre is köszönöm.

- Azt ott, azt a kis fekete szépséget, pliszével, a derekan a fekete gyöngyökkel a nyakánál, a kirakatban.-. Alig bírtam beszélni a
döbbenettöl.

-Rögtön, hozatom. Addig legyen olyan kedves , nézegesse, kirakom önnek egy kiválasztott helyre.

Ezzel a mondattal, eltünt a szemem elől, és öt perc múlva előhozta a ruhát, és felrakta egy, általam jól látható helyre, hogy onnan
szemlálhessem.

- Nem mehet, hozzá közelebb csakis harminc centire.- Szólalt meg az eladó hölgy.

- Addig is hozom, a kért darabot.

Ezzel az érzés halommal, magamra hagyott, a ruhával. Én csak álltam, nem tértem magamhoz. Viszont a ruha ott volt, a szemem
megtelt szépséggel. Megint láttam magamat benne, úgy vonzott, mint a mágnes. Elindultam, nem tudtam mit teszek csak azt éreztem,
hogy közelebb kell mennem, hozzá, nem volt külvilág számomra, csakis a ruha létezett. Ahogy ott volt kitéve, úgy éreztem, hogy
nagyon magányos, nélkülem, elhagyatott, arra vár csakis, hogy enyém lehessen. Simogathasson, rávethesse magát az alakomra, a
vonalaimra, megmutathassa magát mindenkinek velem, csakis ő létezett, ám ekkor megint megzavart valami, felismertem, az a női
hang volt megint.

-Asszonyom, meghoztam a kért darabot, kérem, fáradjon a kasszához, hogy átvehesse.

Nem nagyon ment az uticélom megváltoztatása, de a ruha fontos lett nekem, megbűvölten követni kezdtem a ruhámat, az eladóval
eggyütt. Megérkeztem a kasszához, máris fizettem, végre, végre, végre, átvettem, a ruhámat. Hatalmas mosollyal vettem magamhoz,
az eladó hölgy csak komolyan megköszönte a vásárlást, ez már abban a pillanatban nem is érdekelt, -megvan. Ám még mindig
hiányzott  az  érintése,  de  most  hogy  közelebb  éreztem magamhoz,  már  bírtam magamon uralkodni.  Úgyis  felveszem,  ezzel  a
gondolattal, nyugtattam magamat, most már büszkén lépkedtem az utcán, mosolyom, szerintem káprázatos lehetett, bár nem szoktam
figyelni  az emberekre feltűnt,  hogy visszamosolyognak rám. El  is  szégyelltem magamat,  ez kissé lehűtött,  így legalább tudtam
koncentrálni a napom további részére. Olyan voltam, mint aki részeg. Teljesen szédültnek éreztem magamat, ilyen kiszolgálásban,
még sehol sem volt részem, nem is figyeltem az üzlet nevére, ám ebben a pillanatban észrevettem a tasakomban az üzlet névjegy
kártyáját, kivettem a tasakból a kártyát, amin ezt feliratot olvastam.



-Amennyiben mégsem lenne jó a kiválsztott méret, kérem, hívja, fel a megadott számot adja meg az újabb méretet, és kiszállítjuk
önnek a cserére szánt darabot.-

-vásárlását köszönjuk-

 

Sokkot kaptam, micsoda luxusban van részem, milyen kedvesek. Na, igen ilyen egy igazi üzlet. Büszke voltam magamra, amiért itt
vásároltam. Csillogó szemmel folytattam a napomat, mivel jól kezdtem, úgy gondoltam büszke lehetek magamra, hogy így, itt ezen a
helyszinen terveztem el a napomat. Elégedett voltam. Most úgy éreztem, igen, kell tovább kényeztetnem magamat, most megyek sütit
enni. Máris gondolataimba merülten kezdtem keresgélni egy cukrászdát, nekem ebből sem volt mindegy, hogy hol egyek sütiket. Na
és azt is ki kellett gondolnom, hogy mennyit egyek. Az evéssel szerencsére nem voltak gondjaim, nem szerettem a süteményeket,
csakis egy hónapban egyszer engedélyeztem magamnak ilyen tivornya- partit. Mindenhova beültem, hiszen kerestem a kedvemre való
kis finomságokat, majd meg is találtam az igazi cukrászdámat. Ezért azt mar tudtam, hogy hova tovább. El is indultam utamon, az idő
még mindig ragyogóan szép volt ,a kedvem egyre jobban alakult, és nos, megint felcsigázott az ízek özöne, amire vágytam. Többféle
süteményre voltam kiéhezve, de még nem tudtam, hogy milyen izkombinácioval kezdődjön, minden hónapban változtattam, mert úgy
az igazi, ha kulönleges. Az első izkombinació, a menta- fahéj- megy, kombináció volt.

Ezt kerestem süteménykeben. Amikor ezeket akartam felfalni találtam meg, a Blanzs nevű cukrászdát. Egy kertben volt kialakítva,
az időjárás minden pillanatában üzemeltették. Télen is nagyon érdekes hellyé alakították ki. De a legszebb tavasszal volt, úgy voltak
elhelyezve az asztalok, egy apró hálo kialakitásával, hogy éppen a fák alatt üldögélhetett a kedves vendég.A kert közepén egy szökökút
volt elhelyezve romai- stílusban. Leanderekkel volt beültetve a kert, orgonákkal, virágba borult szilva fákkal , barackfákkal, még helyet
kapott benne a hortenzia is. Minden egyes fa alatt tálalható volt egy hófehér kovácsoltvas- asztalka, hozzá illő székekkel, sőt az orgona
is úgy volt nyírva, hogy a tövében tudjon a vendég süteményt fogyasztani, a hely varázsa volt, hogy a fák közé voltak elhelyezve a
hortenziák, tehát bármerre nézett az ember tavasszal csakis virágok voltak láthatóak. Ebben az idilli környezetben fogyaszthatta a
betérő, a finomabbnál finomabb, süteményeket. Minden mennyiségben. A kiszolgálás arra törekedett, hogy minnél láthatatlanabb
legyen, hiszen itt az íz dominált, nem pedig a szakma kapott teret. Az asztalokon finom vázakban hangulathoz illő gyertyák voltak
elhelyezve, minden asztalhoz egy szál fehér rozsa volt elhelyezve. A tányérok a régi idők hangulatát idézték, a süteményes villák pedig
ezüstből voltak, az ódon korok emlékéhez mérten készitettve, lakájok szolgáltak fel, tea , kávé különlegességeket élvezhetett mindenki,
aki úgy gondolta, hogy ilyen környezetben szeretne süteményeket , italokat élvezni. Álomszép hely volt. Térkövekkel volt kiépítve, az
embernek nem kellett attól tartania, hogy a fűben megbotlik, de a bátrabbaknak is volt ilyen helyszín kialakítva. Így aztán amikor én
megérkeztem erre a helyre, alig tudtam elhagyni. Itt minden hónapban elfogyasztottam süteményeket. Amikor itt voltam úgy éreztem,
érdemes élni. A sütemények felségesek voltak. Imádni való hely volt a Blanzs. Volt is híre, sokszor kellett helyet foglalni, hogy be
tudjon jutni az ember. Az arcomat sütötte a nap, ahogy falatozgattam, a finomságokat az asztalnál, ilyenkor szerettem nézelődni,
mindig figyeltem, hogy ki, mint fogyaszt el egy-egy süteményt, milyen ízléssel rendelkezik, milyen íz világot kedvel. Érdekes volt így
nézelödni, persze csakis addig, amíg nem volt tolakodó, mert bizony sok ember nem szereti, ha megfigyelik evés közben. Én sem
szerettem volna ha, bámulnak, miközben élvezem az ételek ízét. Amíg így elmélkedtem, az emberek ettek, élvezték az izeket, remek
érzés volt, hiszen csak elégedett emberi arcokat láttam, nem volt gyötrelem, szenvedés, éreztem az élet ízét. Apró gyönyör volt ez az
élet forrásábol, melyet mi teremtünk magunknak. A boldogság kezdett áramlani bennem feltöltődtem , készen álltam a kihívásokra,
amiket magamnak hozok létre, filozúfikusan megteremtettem a belső békémet, gondoltam magamban , elmosolyodtam, arcomat
sütötte a napfény ereje, számban hevert az édesség remek összhangja, testem remek egészségnek örvendett, bármi jöhet, szeretni
fogom. Ezek után egy hancúrozás a víz simogató ölelésében és majdnem elérek oda, ahonnan már nem térhetek többet vissza,
felnevettem, hiszen remekül éreztem magamat, nem zavart, hogy egyedül élem át, hiszen én így szerettem volna süteményt enni.
Csodálatos volt  ebben részt  venni.  Ahogy a krém íze behatolt  a  torkom mélyére és egyesült  bennem az ízek összeférhetetlen
kavalkádja, nem akartam többet csak érezni mindezt annyiszor, amennyiszer csak meg kívánom. A lágy szél fuvallata felszínre hozta
bennem, hogy az idő sajnos telik, nekem pedig élvezkednem kell még a medencében, ami olyan késztetéssel mozdított ki a sütemények
világábol, hogy hirtelen felpattantam, és mentem a pulthoz, kifizetni a számlámat. Valamiért nagyon mehetnékem lett, tudtam ezt még
fokozni,  és már az érzés,  hogy mindjárt megérinthetem a ruhámat, is nyomást gyakorolt  reám. Tökéletesen éreztem magamat.
Elindultam a lakásom felé, hogy eljátszam a modellemet, aki mindjárt megszéditi a fürdőszoba világát. Haza vezető utamon kapkodtam
lábaimat, valamiért sietnem kellett, késztetés volt ez, amit nehezen viseltem el. Szinte rohantam, őrült tempót diktáltam magamnak.
Kiesett az idő megint a világomból, csak az lebegett a szemem előtt hogy lássam magamat a ruhámban. Igy gyorsan megérkeztem
otthonomba. Ledobtam minden terhemet, megindultam a ruhát felpróbálni. A tükörnél megfogtam a tasakot, amiben a ruha volt,
nagyon óvatosan kiemeltem az ékszeremet. Szinte letéptem a csomagolást róla, feltűnt , hogy a csomagolás, nem nejlon volt, hanem
selyempapír. Lassítottam, hiszen ha én okozok sérülést a ruhámon, az érzést biztosan nem tudtam volna megbocsájtani magamnak,
igyhát, mintha a világ legdrágább gyémántját tartanám a kezemben, úgy csomagoltam ki a ruhámat. És végre a kezem hozza ért az
anyaghoz. Ez olyan érzés volt, amit nem tudok leírni. Lehúztam a ruha hátában elhelyezett cipzárt. Finoman leeresztettem a földre az
anyagot, és az előtte lemeztelenített testemre húztam a selyem érintését. Ekkor majdnem elájultam. Ahogyan végig siklott a testemen
a simogatása az anyagnak, olyan érzés volt, mintha egy kéz lágyan végig siklott volna a testemen, magától hatolt végig rajtam, nem
akadt meg sehol. Simogatott, simogatott, ahogyan lehullott testemen, mintha mézzel kentek volna be. Ekkor belenéztem a tükörbe.
Ott felejtettem a szemem. Mozdulni  sem tudtam, de a kivancsiság mozgásra ösztökélt,  lassan elfordítottam a testem, a füleim
megkapták a zenét, a muszlin lágy suhogását. Mindeközben a selyem simogatta a lábaimat. Ez az érzes minden pénzt megért.
Felvettem hozzá a cipellőt, a harisnyát nem akartam magamon érezni. Nehéz volt abba hagyni a csodálatot. Megint felnevettem.
Lassan indulnom kell, tovább, mert ezt nem lehet abba hagyni igy, gondoltam. Kibújtam nagyon lassan, nehezen a ruhámból. Szemeim
megőrizték a gyöngyök csillogását, így vettem fel a fürdőruhát. Ebben már nem volt csodálat, már a víz érintését akartam érezni,
ahogy megöleli a testemet. Előtte pedig a forró szauna örjitö melegét akartam, ahogyan bekenem magamat mézzel, majd gőzben
úsztatom a testemet, most eltöltött a gyönyör, ez volt az, amit mindig is imádtam ebben az életben. Az önkényeztetés eme formáját,
nem tudtam lemondani ezekről a finomságokról, nekem ez olyan volt, amit nem adtam volna senkinek csakis magamnak. Eltettem a



ruhámat, mielőtt elindultam volna, a kincses táramba, őrizetbe is vettem, majd összeszedtem az úszáshoz kellő kellékeket, miután
leellenőriztem a lakásomban mindent, hogy rendben vannak-e a dolgaim, elindultam a következő kényeztető pontra, a szabadnapomon.
Szerencsére nem volt a lakásomtól messze az uszoda ,így nem kellett messzire turáznom, nyugodtan, lassan közelitettem meg, mivel
kicsit kínozni is akartam magamat, mielőtt megint élvezettel kinálom meg az én drága testemet. Tudom ez csúnya dolog, de ennek így
kellett lennie. Nem tehettem mást magammal. Megérkeztem az uszodába, mint egy királylány, sajnos meg kellett vennem a jegyet,
újabb kontaktussal szakítottam ki magam az álom világomból. Egy ilyen napon, gyorsan kiszedtem a kellékeket, a táskámból, és máris
indultam bekenni magam a szaunába. Beértem. Finoman elhelyezkedtem , elővettem a gyönyör tárgyat, a mézet, kicsit sajnáltam az
áldozatát a méheknek, hogy pont az én testemet kenik be ezzel a természetesen előállitott királyi lakomával, de nekem is királyi napot
okoztak, így megköszöntem magamban nekik ezt a rengeteg munkát. Így nem volt olyan nagy a bűntudatom amikor megéreztem
magamon a méz érintését. Persze előtte már felhevült megfelelően a testem, így belengett az édes illata, a természetnek. Több
emberrel is szaunáztam. Ilyen cukor-dözsi napot nem csináltam sokszor. Ahogyan élvezkedtem, belépett Ő, a szaunába. Ekkor láttam
meg először. Mindent elfelejtettem, az összes addigi érzesem, egyedüli állapotomban, szertefoszlott. Próbáltam össze szedni magamat,
mert hirtelen összeomlottam. Pedig csak éltem és gőzölögtem. A látvány, amit nyújtott nekem Ő, kitépett az egyedüllét csodálatos
világából, nem volt könnyű érzés, összeomlott bennem hirtelen valami. Nem tudtam most mi van velem, valami, amit eddig éreztem,
hirtelen megváltozott, csak néztem Őt , nem tudtam másra figyelni, minden érzékem kiélesedett, ahogy ott állt a falnál, mivel nem
tudott leülni, csak ő volt. És ahogy néztem éreztem elveszek. Bennem , minden amit eddig felépítettem omlik,foszlik, semmit sem
tudtam tenni ,hogy vissza hozzam, erősebb volt az amit ott láttam, éreztem, miközben valami elhalt, borzalmas volt, legbelül sikított
bennem valami, de közben a látvány erősitette a másik érzést,de hogy mit, még nem tudtam helyre tenni, csak éreztem,hogy valami
eltűnik belőlem, kisiklik,elsuhan, már semmi sem maradt az önmagamra figyelésböl,  elvette a helyet Ő. Csak néztem, be kéne
csuknom a szemem- jött a gondolat. Nem sikerült, remek látvány tárult elém. Ez volt az a baj, ami megakadályozta, hogy becsukjam a
szemem. Ekkor már nem érdekelt, hogy tolakodó vagyok-e és talán zavarhatja őt, hogy ennyire bámulom. Erős érzelmeket váltott ki
bennem. Hirtelen úgy éreztem nagyon meleg van, megfulladok, gyorsan felálltam és szinte kirohantam a szaunából. A zuhanyhoz
rohantam, hogy lehűtsem magamat. Nem találkoztam még ilyen érzéssel, így nagyon hideg vízre volt szükségem, ám a csapból csak
forró víz áradt. Nos, ez nem jött össze, gondoltam, nincs más út, marad a jakuzzi, elindultam kifelé, ám ahogyan a jakuzzihoz értem az
sajnos tele volt emberekkel, így maradt a végsö megoldás, a medence, felkaptam az uszósapkám, ami nem állt valami jól, de most
hűtésre volt szükségem, igyhát beleugrottam szinte a hideg vízzel telitett medencébe. Ez kellett. Megkaptam az ölelést a viztől.
Visszatértem önmagamhoz.  Örültem,  hogy így  döntöttem.  Már elmúlt  bennem az,  az,  érzés.  Úszkálni  kezdtem,  hogy lehűtsem
mégjobban a testemet. Ez az uszkálás visszahozta azt az érzést, amiről már azt hittem elvesztettem, az önmegbékélés áthatott. Tovább
úszkáltam ,kizártam a környezetemet. Nem voltam ilyenre felkészülve, és nem is akartam ezt az érzést. Valami bántott. Az elmémmel
ellentétben, testem nem bírta sokáig az úszást, így kelletlen ki kellett másznom a víz öleléséböl, kipillantottam, hátha kiürült a jakuzzi,
de sajnos még mindig telitett  volt.  Nem akartam még egyszer átélni  ezt  a  megrázó érzést,  így gondolkodtam mit  tegyek.  Ha
visszamegyek a közelébe, megüt a guta. Sejtelmeim voltak csak ezirányba. Viszont meglenni a medence szélénél nem tudtam volna,
olyan voltam, mint egy mérgezett egér, aztán jött a gyermekmedence ötlet és ez megmentett, nem érdekelt, hogy ki néz hülyének, én
bizony bemegyek, gondoltam magamban, semmi értelmesebb nem jutott ekkor eszembe, arra viszont kíváncsi voltam, hogy ha vízben
ér a látvány, akkor is ilyen hatással lesz-e reám? Érdekelt valamiért. Kíváncsi lettem. Ám ekkor eszembe jutott, hogy a mézem bent
maradt a nagy rohanásban a szaunába, ahol Ő is még mindig bent volt. Nem úszom meg, gondoltam magamban. Be kell mennem,
vissza, hozzá, erős vagyok, nem fog még egyszer így hatni rám. Ezekkel a gondolatokkal, megindultam a szaunához a mézemért, Ö
még mindig ott állt ahol megpillantottam. Lassan kinyitottam a szauna ajtaját, a hideg levegő megcsapta börét, csak én vettem észre
azt az enyhe borzongást, amit kiváltottam belőle. Pillangónak éreztem magamat, aki a szárnycsapásaival lavinát indított el.

-Elnézést.- mondtam.

Ennyit tudtam kinyögni, és már mozdultam a mézemért. Azért még egy finom mosolyt megeresztettem, mert így találtam jónak,
mivel a legfelső sorban szoktam mindig ülni a szaunában, amikor felmásztam a mézemért, visszafordulva nem tudtam megálni, hogy
rá ne pillantsak, ekkor visszamosolygott rám. Hirtelen megálltam, így nagyobb voltam tőle, lenéztem rá. A szemei, akkor, ott, úgy
éreztem sose eresztenek el. Egy pillanat volt, máris mozdultam. Amikor leértem, szó nélkül nyitottam az ajtót, szinte rohantam kifelé,
sok volt ez nekem.a medence partjánál, leraktam a türölközömet, az aranyat, érő mézet, majd letörten belemerültem a gyermek
medencébe. Kavarogtak az érzeseim, mindenekelőtt dühös voltam magamra, hogy lehetett egy ismeretlen rám ilyen hatással, tettem
fel magamnak a kérdést, hiszen annyi emberrel találkozom, nap, mint nap, és semmi hatása nincsen rám egyik embernek sem. Amiért
még jobban mérges voltam magamra, hogy ő egy, számomra teljesen ismeretlen valaki, akivel valószinűleg sosem fogok többet
találkozni, akkor ezt miért hagytam?

Azt tudtam, hogy nem akarok ilyen érzéseket, bár sosem találkoztam efféle érzelmekkel. Meglepett, felkavart, bántott, de a
legborzasztóbb az volt, hogy izgatott. Nem, nem, nem akarom, csak ez volt az, amit tudtam mondani hirtelen magamnak. Ez az én
napom. Csak az enyém. Ahogy így gondolkodtam, kezdtem megnyugodni. A jakuzzi lassan kiürült. Mint akit üldöznek, úgy vetettem
bele magamat, a pezsegő buborékok érzéki játékába, igen, gondoltam, ez kell a testemnek, becsuktam a szemem , élveztem, ahogy
játszanak velem a buborékok, elég sok időt élvezkedtem így, amikor valami hozzá simúlt a testemhez, megrándultam, majd kinyitottam
a szemem. És ott volt Ő. Elfordultam, körbe néztem, sehol senki sem volt. Uristen, hol vannak az emberek, megriadtam. Elhúzódtam
minnél messzebbre. Testemben megindult a véráramlás, egy részem sikított, hirtelen megint ugyanazt éreztem, amit akkor ott a
szaunában, és még emberek sincsenek körülöttünk, mi törtent? Reméltem ebből semmi sem látszik, már nem éreztem a buborékok
simogatását, csak megint Öt éreztem. Sikítottam magamban, jobbnak láttam, ha nem mozdulok, így biztosan nem fog közeledni, nem
akartam, hogy közeledjen. Nem is tudom, ki Ő. Lehet kósza érzelmi kémia. Nem mozdult Ő sem. Én sem mozdultam. Víz pedig
pezsgett, megálithatalanul, örjitő volt. Ekkor rá néztem, ö már nézhetett, mert ahogyan ez megtörtént ő már mosolygott is. A víz pedig
pezsgett. És aminek nem kellett volna megtörtennie, a háttérben megszólalt egy nagyon lassú jazz zene a víz pedig pezsgett. Lassan
mozogni kezdtem, nem tudtam megállni, lebegtettem magam a vízben. Testem ráfeküdt a pezsgésre, ő nem mozdult csak nézett. Kéjes
érzést keltett bennem. Abba kell hagynom, futás, kifelé. Valamiért kirántottam magamat ebből az érzeki világból, és kimenekültem a
jakuzziból. Gyorsan felkaptam a törölközőmet és a mézemet, bevonultam szinte futva a szaunába. Lihegtem, mint, aki futott.



Mennem kell innen, mint akit éppen tényleg üldöznek, nagyon össze voltam kavarodva, mi ez? Minden összeomlott. Most mi lesz?
Valamiért ezt a kérdést tettem fel magamnak. Nem tudtam rá válaszolni. Örjitő volt. Pillanatok alatt. Testem mindeközben, göztől lett
fűtött, ahogyan a meleg megérintett, megint bekentem magam mézzel. Ez megnyugtatott. Becsuktam a szememet, és élveztem,
ahogyan a párolgás megindul a bőrömön. Hirtelen fuvallat érintett meg, beleremegtem, mert váratlan volt. Lassan kinyitottam a
szememet,  ott  állt,  nem szólt,  csak nézett.  A látvány ilyen lehetett  számára:törölközőt terítettem magam alá,  a  felső részén a
szaunának kicsit felhúzott lábakkal kezemet magam mögé téve pozolthattam, nem tudtam mit lát, amiről nem bírta levenni a szemét.
Csak néztük egymást. Percekig, vagy nem is tudom meddig. Rólam elpárolgott a méz, kennem kellett magam, lassan csináltam, mert
így esett jól. Csak nézett, feszültek az izmai, hirtelen elővette a nála lévő mézet, nála is méz volt, lehet- gondoltam magamban ez volt,
amiért nézett és mindent félreértek. Kissé gyorsítottam a mozdulataimon.

Nehogy félreérthető legyek. Szerintem el is pirultam. Valamit észrevehetett, mert halkan kuncogott. Kellemes volt ezt hallgatni.
Na, jó ebből elég. Szólt a belső hang, irány a zuhanyzó , sietek el innen. Felálltam megint magasabb voltam nála, testemről csöpögött
a  méz,  kicsit  sokat  kentem zavaromban magamra,  mindegy –gondoltam,  -kifelé.  Leléptem az  aljzatra,  megindultam határozott
mozdulatokkal, kifelé, a zuhanyzó felé. Már alig vártam, hogy a meleg víz lemossa rólam a mézet. Sok volt ez nekem. Lefürödöttem
majd felöltöztem, és elindultam haza. Telve gondolatokkal, és kavargó érzésekkel. Bedugtam a fülembe a headsettemet, és hallgatni
kezdtem egy kellemes dalt, így nem jutott eszembe ez a kalandszerüség. Valamiért nagyon siettem a lakásomhoz. Mintha megcsípett
volna valamilyen bogár.  Attól  féltem, hogy bajom esik.  Hazaérvén kinyitottam a lakást,  odasiettem a székemhez, pár pillanatig
üldögélnem kellett. Alig kaptam levegőt, gyorsan vizet, felálltam. Ahogy a csapból megeredt a víz, hallgattam, ahogy folyik a pohárba,
lassan a lélegzetem helyre állt. Mi történik velem? Miért váltott ki belőlem ez a férfi ilyen hátast? Mitől éreztem magamat ilyen rosszul,
es szédülten? Teljesen összetörtem. Ekkor elsírtam magamat. Zokogtam, zokogtam, nem sikerült össze építenem magamat. Olyan
érzés volt, mint aki valami olyanban vett részt, ami ellen, minden porcikája egyszerre tiltakozott, és akart, sehogyan sem akart múlni
bennem ez az érzés. Lehet, hogy szex hiányom van? Kérdeztem magamat megint csak. Lehet, tettem fel az ire a pontot. Nagyon
megnyugodtam, a poharam is megtelt vízzel. Megittam, olyan volt, mintha megkaptam volna azt a bizonyos valamit, ami mindig is
hiányzott. Lassan, de sikerült letisztítanom magamban a kavarodást. Így, hogy tiszta volt a fejem, azon kezdtem töprengeni, miért is
hatott rám így ,ez a férfi. Persze mindezt kisírt szemmel. Semmit sem csinált csak nézett, s én is csak néztem, hagytam, lehet ez volta
a baj, hogy hagytam, hasson rám. Ami igaz az igaz nagyon régen voltam férfival, lehetséges ez egy jelzés volt a testemtől, neeem,
hiszen sok férfival találkozom, munkámból kifolyólag, semmi hatásuk nincsen reám. Ez sajnos nem csak egy, egyszerű testi jelzés volt,
na, ekkor megint összetörtem, ez nem lehet igaz, hogy ilyen történik velem, hiszen nem akartam én ilyen élményeket, kezdtem mérges
lenni magamra, ez mégegyszer nem történhet meg velem, hiszen nem ezt akarom. Így pöfögtem, amikor csengettek. Gyorsan oda
siettem az ajtóhoz, kinyitottam.


